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“Dai graças ao Senhor, porque ele é bom”. 
 

 “Este versículo do salmo 107 foi a frase-tema do Jubileu de Ouro da Irmã Maria Bernhild em 
2008. Um olhar sobre a sua vida mostra o quão justificada é esta escolha. Sua vida foi vivida em 
obediência ao chamado de Deus e suportada pelo seu amor. Foi vivida no contexto protetor de uma 
comunidade religiosa onde experienciou sua realização no compromisso com o bem do próximo.” 
Esta é uma citação do Jornal de Gescher em 5 de abril de 2008. As coirmãs e todos aqueles que a 
Irmã M. Bernhild conheceu em sua jornada, podem confirmá-lo. 

 No dia em que faleceu, a leitura do Antigo Testamento dizia: “Agora deixe-me morrer ...”, 
disse Jacó. Nos últimos dias de vida, Irmã Maria Bernhild também disse, repetidamente, que estava 
pronta para “Jesus levá-la para casa”.  

 Theresia, chamada Thea, era a oitava dos onze filhos dos Bronnerts. Ela e seus irmãos 
viveram num ambiente de amor e segurança na casa dos pais, marcado pela fé cristã. 

 Depois de se formar, Thea trabalhou na propriedade rural dos pais. Atendendo à escola das 
jovens rurais em Vechta-Marienhain, entrou em contato mais próximo com as Irmãs de Notre 
Dame. Seguindo sua irmã mais velha Ida (Ir. M. Tarcisia), em 1955 ingressou na Congregação em 
Liebfrauenburg, Coesfeld. 

 Depois da profissão, foi encarregada da cozinha em diversas casas da província alemã. Por 
muito tempo - 26 anos - coordenou a cozinha em Liebfrauenhaus (mais tarde Haus Venusberg), em 
Bonn. Fazendo uma retrospectiva, Ir. M. Bernhild disse que sempre gostou de cuidar do bem-estar 
físico das pessoas, tentando surpreendê-las com delícias culinárias. 

 Desde 2014, Ir. M. Bernhild vivia no Haus Salus em Grefrath-Mülhausen. Para a fase final da 
vida, expressou o seguinte desejo: “Quero passar meus anos de crepúsculo aqui, em grande paz 
interior, oferecendo a Deus todo o meu amor. Na fé, quero suportar os desconfortos da velhice, 
oferecendo meus sacrifícios pelas grandes intenções da Igreja e do mundo”. Convivendo com Ir. M. 
Bernhild, percebemos que ela realizou esse desejo em sua vida cotidiana. Ela adorava participar da 
vida comunitária e das atividades de lazer preparadas pelo serviço social. Ela organizava e 
celebrava seus dias de festa pessoal com um pequeno grupo. 

 Até o final, permaneceu profundamente ligada à sua família e amigos, que puderam contar 
com sua oração de intercessão e interesse.  

 Quando as opções de tratamento médico para as consequências de um derrame sofrido se 
esgotaram, levamos a Ir. M. Bernhild para casa, o que atendeu ao seu próprio pedido, reagindo 
com alegria e gratidão. 

 Na noite de 9 de julho, Deus aceitou o seu repetido e consciente “sim”. Assim como havia 
seguido sua irmã mais velha Ida em nossa Congregação, agora também a seguia no lar eterno. 
Pela fé, acreditamos que a Irmã está nas mãos de Deus com todos os membros de sua família que 
partiram antes dela. 


